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Vlielands Eerste……
Nieuwsbrief van Vlielands Eerste Senioren Vereniging
AGENDA
Watergym
ma 13 jan, 09.00 u
in Vlierijck
Bowlen
wo 15 jan, 14.00
ellued
c
n
a
GecSeeduyn
Hotel
Alzheimer Café
do 16 jan, 19.30 u
De Uiterton
Watergym
ma 20 jan, 09.00 u
in Vlierijck

Van het bestuur
Zo, de kop is er weer af…. 2020 is begonnen en daarmee
zijn aanbeland in het derde decennium van de 21ste eeuw.
Het bestuur werkt weer toe naar de jaarvergadering en verderop in deze
nieuwsbrief treft u de agenda aan. We verwachten dat velen van u aanwezig zullen zijn om ons feedback te geven over het programma en de
activiteiten van het afgelopen jaar.
Het bestuur

Kerstdiner in ’t Badhuys

Jaarvergadering
ma 20 jan 20.00 u
bij Gestrand
Watergym
ma 27 jan, 09.00 u
in Vlierijck
Spelletjesmiddag
wo 5 feb, 14.00 u
Vlielandhotel

Op zondag 15 dec jl was het Kerstdiner van VESV in Het Badhuys. Om half 6 kwamen 76 leden in
feestelijke kleding naar ‘t Badhuys. Iedereen werd verwelkomd met een glas prosecco en maakte een
praatje met elkaar. De taxi had veel werk om iedereen om tijd in ‘t Badhuys te krijgen, de laatste
mensen waren er uiteindelijk even na zessen. Daarna zocht iedereen een plaatsje aan de mooie
gedekte tafels in kerstsfeer.
Onze voorzitster Heleen heette iedereen welkom en had een overdenking van het afgelopen jaar.
Toen werd het diner opgediend en kregen we het opgegeven menu en dat zag er allemaal heel goed
uit. Iedereen heeft heerlijk gegeten en genoten van de gezellige sfeer.
Na een kopje koffie van het huis ging men na negenen voldaan weer naar huis.
Het was een geslaagd kerstdiner in een mooie entourage, met dank aan de crew van het Badhuys.
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Welkom, nieuwe leden
We mogen dit jaar al weer enkele nieuwe
leden verwelkomen.
Langzaam maar zeker weten steeds meer vijftig
plussers dat Vlielands Eerste … een fijne vereniging
is om lid van te zijn. Met het lidmaatschap heb je
altijd iemand in de buurt voor een praatje, een
gezellig uitje, een hapje en drankje, samen film
kijken en noem maar op. En, meestal met een leuke
korting op vertoon van de ledenpas.
Deze maand verwelkomen we Jelle van der Hoek,
Tiny van der Hoek-Franken en Ina Kuiper-Fris.
Het bestuur hoopt jullie veel te zien bij onze activiteiten.

Wat gaan we doen?
Ook dit jaar gaan verder met leuke dingen doen met elkaar. Hier alvast het programma voor januari en februari.
Warmwatergym
We zijn weer gestart met warmwatergym. Vanaf 6
januari t/m 9 maart elke maandag om 09.00 uur
in Vlierijck. Voor meer bijzonderheden: vraag het
Heleen Rommens
Bowlen
Het eerder aangekondigde bowlen op woensdag
15 januari gaat niet door i.v.m. een begrafenis.
Wordt mogelijk op een andere datum herhaald.
Spellenmiddag
Gezellig samen een gezelschapsspelletje doen?
Kom dan vooral eens op woensdag 5 februari naar
Het Vlielandhotel. we starten om 14.00 uur.
Op de Koffie bij…
Onze koffiemorgen is op woensdag 12 februari bij
Bakkerij Westers om 10.00 uur.
Donorregistratie
Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Deze
wet geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder die
ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente.

Wat betekent dit allemaal voor u? Dit zal op
donderdag 13 februari worden uitgelegd door
dr Saar Schuling in Het Vlielandhotel om 14.30
uur.
Natuurwandeling
Zondag 16 febr een wandeling met boswachter
Herman Vogel. Verzamelen om 14.00 uur bij
het Pad van 20. We gaan de lammetjes bekijken en door Nieuwe Kooi wandelen.
Verkeer en verkeersregels
Wat weet u van het gebruik van E-bikes en
scootmobielen in het verkeer? En van de
gezondheidsverklaring en het CBR? Bent u op
de hoogte van de nieuwe verkeersregels? En is
de elektrische auto misschien iets voor u?
Op dinsdag 25 februari zal Jeroen Koster hierover een zeer interessante voordracht geven in
Het Vlielandhotel voor iedereen met of zonder
rijbewijs. Aanvang om 14.00 uur.
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DE FILM OP DONDERDAG IN 2020
Op donderdag 6 februari draait om 15.00 u in Podium Vlieland de film “The
Favourite” uit 2019 (120 minuten).
Vilein-komisch kostuumdrama over de wispelturige, 17e-eeuwse Britse
koningin Anne (Olivia Colman) en twee hofdames (Rachel Weisz en Emma
Stone), die met alle mogelijke middelen strijden om haar (seksuele) gunsten.
Colman (the Queen in The Crown) speelt geweldig. Alles in deze film klopt:
van de messcherpe dialogen (gesproken in modern Engels) tot de
ongewone camerahoeken en de voor zijn doen uitbundige regie van de
Griekse grootmeester Lanthimos (Dog-tooth, The Lobster). Lanthimos rekt de
oude wetten van het kostuum-drama in deze film zo op, dat hij bijkans een
nieuw genre creëert.
De Volkskrant (★★★★★) 'Verschrikkelijk grappig en oneindig tragisch'
Leden van VESV krijgen €4,- korting op de toegangsprijs op vertoon van hun
geldige lidmaatschapspas. Na afloop is er weer een nazit in Bruintje! Ieder is
welkom.

Alzheimer Café in De Uiterton
Op donderdag 16 januari 2020 komen
schilder Hendrik Elings, uitgever Eddy van
der Noord en filmmakers Rob Pieters en
Petra van der Molen naar de Uiterton op
Vlieland. De film 'Hait, portret van een
hemd', zal worden vertoond en er zijn
interviews met schilder en filmers. Uiteraard
is er ruim gelegenheid voor het stellen van
vragen en het uitwisselen van ervaringen.
Het programma begint om 19.30 uur.
Inloop vanaf 19.00 uur.
Kunstschilder Hendrik Elings woont en werkt
in een authentieke stolpboerderij, midden op
het Bildtse land. Dit bijzondere landschap, en
het nabijgelegen Wad, vormen inspiratie
bronnen voor veel van zijn werk. Hendrik's
vader, Rint Elings, heeft, tot z'n overlijden in
2009, vaak model gestaan voor z'n zoon. De
laatste levensjaren leed 'hait' Elings aan de
ziekte van Alzheimer.
In de periode 2011 – 2016 was Hendrik
Elings veel bezig met het schilderen van
portretten van zijn zieke vader. Op deze,
vaak aangrijpende, schilderijen draagt vader
Elings het witte hemd waarin Hendrik zich
hem herinnert. Hij laat 't niet bij z'n vader

alleen. Hij schildert ook zichzelf, zijn zoontje, zijn
broers en zijn zussen, in het witte hemd van zijn
vader. De ziekte van Alzheimer heeft een grote
impact gehad binnen de familie. Tijdens de
poseer sessies gaat het gesprek dan ook vooral
over ziek zijn, afscheid en weg gaan. Vader Elings
is uiteindelijk overleden aan de ziekte.
In december 2016 kon al het werk bewonderd
worden in De Lawei in Drachten. Naast de
schilderijen waren hier ook de bij het project
horende pinhole foto's van Baukje Veenema te
zien en werd het door uitgeverij Louise
uitgegeven boek gepresenteerd.
Van november 2011 tot november 2016, is
Hendrik Elings gevolgd door filmmakers Petra
van der Molen en Rob Pieters. De documentaire
'Hait... portret van een hemd' is tijdens de
expositieperiode in De Lawei te Drachten in
première gegaan. Daarna is de film nog te zien
geweest op het Noordelijk Filmfestival en is ie
een aantal keren uitgezonden door Omrop
Fryslân en de NPO. In de documentaire wordt
alleen Bildts gesproken, 'thuistaal' van de familie
Elings, maar de film is voorzien van ondertiteling.
Tot ziens op 16 januari 2020 in de Uiterton.
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Met dank aan Klaas Sannes voor het
voortzetten van de pollepel …
Hij weet, dat eten zeer mijn hobby is,
schrijven zo veel te minder!
Maar ik weet nog wel iets lekkers…. Ondanks de
nog steeds milde winter, toch van mijn pollepel
een winters recept. En wel een Echte Zalige
Winterovenschotel.
Heel geschikt om een dag van te voren te maken!
Benodigdheden: Zuurkool, 1,5 kilo kruimige aardappelen, 500 gram rundergehakt, kippenbouillon
(blokje), melk, roomboter, pakje spekblokjes,
paprikapoeder, nootmuskaat, sambal manis, ketjap
manis, ketchup, 1 sinaasappel, bruine (basterd)
suiker en twee uien.
Aardappelen koken en puree van maken (beetje
melk, roomboter, nootmuskaat).
Bak het gehakt rul met de uien en voeg er paprika
poeder door en het sap van 1 sinaasappel. Beetje
bruine suiker erbij en een flinke theelepel sambal
manis en een scheut ketchup en nog een maar dan
ketjap. Ondertussen kookt u de zuurkool met
flinke scheut room en kippenbouillon gewoon net
als anders!

Zorg dat alles lekker smeuïg is. Niet bang zijn
voor een extra scheutje room en wat extra roomboter…( Dr. Ferry en Dr. Saar zijn geen lid van de
club en lezen dit dus niet!)
Nu laagjes maken in een vuurvaste schaal, eerst
afgegoten zuurkool, dan vleesmengsel, en dan
aardappelpuree als dekseltje. Over strooien met
paneermeel en dan nog wat roomboter er bovenop voor een mooi goudbruin korstje. (zelf maak
ik wel eens wat krullen van koude roomboter
met de kaasschaaf ssssstttt.. niet verder vertellen). Half uurtje tot drie kwartier in de oven op
180 graden en voila! Eet smakelijk
En die pollepel?
Die gaat door naar een exotische dame, ze heeft
vast wel een mooi receptje…….. voor in wat
warmer dagen!!
Succes Hetty Boom !!

Mannen in groene jassen
U heeft ze vast wel door het dorp zien
lopen. Mannen met groene jassen aan.
KPN netwerk gaat Vlieland vol leggen met
glasvezelkabel. Dit om het verouderde kabelnetwerk met koperdraad te vervangen.
U heeft daar allemaal over kunnen horen bij de 2
voorlichtingsavonden die de KPN vorige week
hield in De Jutter. Elk adres op Vlieland wordt
gratis aangesloten op het nieuwe glasvezelnet. Ook
wanneer u besluit om zelf niet over te gaan om
daadwerkelijk deze aansluiting te gaan gebruiken.
Wanneer u zou besluiten om deze aansluiting pas
later aan te laten leggen, moet u rekening houden
dat de kosten hiervoor 950,- ex btw bedragen.
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De mannen in de groene jassen zult u nog wel
even tegen komen want die zijn nog lang niet
klaar. Mocht u nou na het lezen van de papieren die u heeft ontvangen nog vragen hebben,
weet dan dat u elke dinsdag in de bibliotheek
terecht kan om antwoorden te krijgen op alles
wat met deze glasvezelzaken te maken heeft.
Iedere dinsdag van 11.00-16.00 u zit daar een
team van KPN specialisten die al uw vragen
kan beantwoorden. Maak daar zeker gebruik
van.

Jaarvergadering Vlielands EersteSenioren Vereniging
Agenda

Datum:
Tijdstip:
Locatie:

maandag 20 januari 2020
20.00 uur
Strandpaviljoen Gestrand, Havenweg 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening.
Ingekomen stukken.
Financieel verslag door de penningmeester.(ligt op tafel)
Verslag door de kascommissie J. Houter en D. Tammes.
Benoeming nieuw lid kascommissie.
Jaarverslag door de secretaris.
Notulen vorige vergadering (ligt op de tafel)
Bestuursverkiezing: Fransca Fuld-Hazenberg aftredend en herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich opgeven bij het bestuur tot een kwartier voor de
vergadering.
9. De Heer Tjensun Muller (Buurtcoach) gaat ons iets vertellen over zijn werk en wat hij
zoal kan betekenen voor onze leden.
10. Rondvraag.

Na afloop nog even gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.
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